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Diretoria do clube entrou, em dezembro, com pedido de demolição do prédio
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Joqueanos buscam sócios para tentar destituir atual diretoria
A intenção é conseguir o apoio de pelo menos 130 remidos para conseguir formar uma assembleia conforme o
estatuto do clube
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Em busca de impedir a venda da sede social do Jóquei Clube de Goiás, localizada entre a Rua 3 e a
Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, um grupo de joqueanos tem buscado sócios remidos pelas
redes sociais. A intenção é conseguir o apoio de pelo menos 130 remidos para conseguir formar uma
assembleia conforme o estatuto do clube. Este encontro serviria para votar a destituição da atual
diretoria, comandada pelo advogado e ex-deputado estadual Manoel Mota. O grupo diretivo atual
conseguiu uma aprovação polêmica pela venda da sede, em outubro.

A diretoria afirma que a venda da sede é a única solução para a sobrevivência do clube, já que realizaria
o pagamento das dívidas que somam mais de R$ 40 milhões. Em dezembro, duas manifestações foram
feitas na sede do Jóquei, com apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), que
entrou com pedido de tombamento do prédio junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Os sócios, que já estariam próximo do número necessário para a assembleia,
pretendem marcar a reunião o mais breve possível, para tentar impedir a demolição e posterior venda
da sede.

Um pedido de demolição foi feito no final de dezembro junto à Prefeitura. Segundo a diretoria, no
entanto, o processo foi aberto quando ainda havia negociação de venda da sede com a Igreja Universal
do Reino de Deus, que está suspensa desde que o Paço Municipal conseguiu liminar na Justiça
proibindo a venda até que as dívidas com o município fossem pagas. Assim, como é necessária a
comprovação da inexistência de débitos com a Prefeitura para o alvará de demolição, o mesmo não
deverá ser emitido pela falta deste documento. Os sócios remidos, no entanto, acreditam no blefe da
diretoria e afirmam que a negociação continua.

Navegue pelo assunto
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